
المحاضرة الحادية عشر

المقصود بالمركز القانوني للجنين :

ينظم المشرع للجنين ، الذي لم تكتمل ولدته حيا) بعد، وضعا) خاصا) باعتباره مجرد "حمل مستكن".

ويثبت للجنين قبل ولدته حيا) نوعان من الحقوق :

النوع الول:

يتصل بذات الجنين. كالحق فى الحياة، والنسب ، والجنسية.

النوع الثاني:

ويتصل بمصالح الجنين المالية. كالحق في الميراث، والملكية.

حقوق أخرى:

 وبعض حقوق الجنين تحكمها قواعد الشريعة (النسب - الميراث - )، والبعض الخر تحكمه جزئيا قواعد التشريع (الوصية -
الولية على المال والنفس - الشتراط لمصلحة الغير ..).

انقسم الفقه إلى ثلثة آراء حول أساس صلحية الجنين لكتساب الحقوق :

الرأي الول:
يرى أن الصل عدم ثبوت الشخصية القانونية للنسان إل بتمام ولدته حيا).

ولكن استثناء تثبت للجنين الحقوق التي ل تتطلب وجود الرادة لستحالة توافرها لدى الجنين.

الرأي الثاني :

 يرى أن الجنين صالح لكتساب جميع أنواع الحقوق ، ما دام المشرع يعترف له بالشخصية القانونية، وهي صفة قانونية ل
تتجزأ.

ووفقا) لهذا الرأي تثبت الشخصية القانونية منذ وجود الحمل وتستمر معه بعد تحقق الولدة حيا).

الرأي الثالث :

 ل يعترف للجنين بصلحية اكتساب الحقوق ، وحجته أنه ل تثبت له الشخصية القانونية إل بعد تمام الولدة حيا). ويستشهد هذا
الرأي بموقف المشرع من حقوق الحمل المستكن والتي تعتبر من قبيل الحماية القانونية لحق محتمل.
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 فإذا ولد الجنين حيا آل إليه نصيبه المحجوز له ومن تاريخ وفاة مورثه ، وإذا ولد ميتا تم توزيع النصيب المحجوزله على
الورثة أصحاب الحق فيه وليس على ورثة الجنين.

 مفقود هو الغائب الذي ل يعرف ما إذا كان حيا) أم ميتا) فالشخص الذي يغيب عنه أهله وموطنه ويتيقن من حياته ل يعتبر مفقودا)
 والشخص الذي يتأكد من وفاته ل يعتبر مفقودا) ولو لم يتعثر على جثمانه وبذلك تثبت الشخصية النظامية أو القانونية للمفقود

 حتى يحكم بموته وتيسير معظم النظم فيما يتعلق بالمفقود أن يصدر حكم بعد مرور مدة تحددها باعتباره ميتا) ويقوم هذا الحكم
 مقام الموت الحقيقي وتنتهي شخصيته النسانية .. وبالتالي يترتب على هذا الحكم انقضاء شخصيته ول يكون للحكم أثر رجعي

فيعتبر المفقود ميتا) من تاريخ الحكم .. وبعد الحكم تئول أمواله إلى ورثته وتنحل رابطة الزواج وتعتد زوجته عدة الوفاة ..

 وإن ظهر المفقود حيا) بعد الحكم بموته فإن شخصيته تعود إليه بأثر رجعي فتعتبر أنها لم تنقض إطلقا) وهنا تثور بعض
 الصعوبات في حالة زواج زوجته وتوزيع أمواله على ورثته .. فبالنسبة للزوجة فإنها ترجع إليه إذا لم يكن قد تزوجها آخر

ودخل بها أو كان قد تزوجها آخر ودخل بها في عدة الوفاء أو دخل بها  وهو يعلم أن المفقود حي.

 أما في غير هذه الحالت فل ترجع زوجة المفقود إليه وتظل مع الزوج الخر أما بالنسبة لمواله فيسترجع المفقود ما بقى منها
 في أيدي الورثة، أما ما هلك أو أستهلك فيضع عليه على أنه إذا كان استهلك الورثة للمال الموروث أو كان تصرفهم فيه سوء

نية فإنهم يلتزمون بتعويضه عن قيمة هذا المال.

يترتب على الفقد ما يلي :
- تعين المحكمة وكيل عنه .1
- تجيز المحكمة لزوج المفقود طلب الطلق للضرر بعد مرور عام على الفقد.2
 - وتنص القوانين عموما على أن أحكام المفقود والغائب ينظمها قانون خاص، وحيث لم يصدر هذا القانون فيتم الرجوع إلى3

أحكام الشريعة السلمية فى هذا الخصوص.

بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل فقده يعتبر حى فل تسقط عنه.
وبالنسبة للحقوق الي يكتسبها بعد الفقد يعتبر فى حكم الميت.

والمفقود الذى لم تثبت حياته يحكم بموته .

تعلق حقوقه ، فيحجزله نصيبه من تركة مورثه أو من الموال الموصى له بها.
تظل زوجته على ذمته إلى حين التحقق من حياته أو وفاته.
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يحكم بموت المفقود قانونا) إذا امتد الفقد فترة ترجح معها وفاته.

يفرق الفقه في تقدير ظروف الفقد بين حالتين 
الحالة الولى :

غيبة الشخص في ظروف تجعل مظنة الهلك غالبة.

وفي مثل هذه الحالت يحكم بموت الشخص بمضي فترة قصيرة ل تتجاوز الربع سنوات، بسبب رجحان مظنة الهلك.

الحالة الثانية :

 غيبة الشخص في ظروف تجعل مظنة الهلك غير غالبة. وفي مثل هذه الحالت فوض المشرع القاضي في تقدير المدة اللزمة
 للحكم بموت المفقود . وللقاضي التحقق بكل السبل عن حياة المفقود قبل الحكم بموته. ول يحكم بموت المفقود في هذه الحالة قبل

  سنة في الفقه المالكي ، و75مضي أربع سنوات على القل . أما المدة القصوى فقد يقدرها القاضي بمدة حياة أقرانه ، وهى 
 سنة في الفقه الحنفي.130

مايترتب على الحكم بموت المفقود في الححالتين 
- رد ما حجزله من إرث إلى ورثة المتوفي، أو ما حجز له من وصية من ورثة الموصي1
- تقسم أمواله الخاصة على ورثته.2
- تعتد زوجته عدة الوفاة من تاريخ الحكم بموته.3

 الحكم بموت المفقود مبني على الظن وليس على الحقيقة، ولهذا تظل وفاته غير مؤكده لفترة طويلة. وقد يظهر أن المفقود حيا)
بعد الحكم بموته. وفي هذه الحالة يباشر حقوقه كشخص طبيعي في حدود الممكن.

يترتب عليه مايلي 
- الحق في طلب رجوع زوجته ، التي اعتدت من تاريخ الحكم بوفاته إلى ذمته.1

وتعود إليه ما لم تتزوج ويدخل بها الثاني. فإذا دخل بها الثاني فإنها ل تعود إلى ذمته.
 - حق المفقود في طلب استرداد أموال التركة ، أو الموال الموصى له بها، إذا كانت ما زالت في أيدي ورثته أو في أيدي2

 ورثة الموصي. أما إذا تصرف الورثة في هذه الموال فل يمكنه استردادها، لن تصرفهم فيها كان مشروعا) على أساس
امتلكهم لها قبل ظهوره حيا).

- بطلن تصرفات الغير في أموال المفقود إذا كانت مشوبة بسوء النية. (العلم بحياة المفقود).3

ولهذا يترتب مايلي :
- يكون للمفقود طلب استرداد الموال التي في أيدى بما في ذلك الموال التي تصرفوا فيها.1
- للمفقود طلب أن تعود له زوجته ولو كان الزوج لخر دخل بها، ويفرق القاضي بينها وبينه، إذا أصر المفقود على ذلك.2

النقد :
قيل أن هذه الحكام تهمل مصالح الولد وإرادة الزوجة التي قد تختار الزوج الثاني.

الرد :
 قيل أن هذه الحكام تمثل الحد الدنى ، وللقاضى أن يقدر المور بقدرها، على أساس أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ،

ورعاية حقوق المفقود عند ظهوره حيا تمنع عنه مفسده، ولهذا هي أولى بالرعاية.
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عرف الجنين.

عرف المفقود.

بين الحقوق التي تثبت للجنين قبل ولدته حيا�.

بين النظريات القائلة في مدى صلحية الجنين لكتساب الحقوق.

بين ما يترتب على ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته.
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